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ANO XXVIII - JARAGUÂ DO SUL 5a. feira, 25 de Julho de 1946
\ Sta. Catarina

NOTAS E NOTICIAS I abandonarão as fileiras
da U.D.N,

.

Adiantou ainda que està
de pê d indicação do no
rne do sr. Irineu Born
hausen ao governo do Es.
tado nas fururas eleições.-x-
Que dentro de poucosNa Bolívia houve um levante

mezes haverá uma Conpopular que saiu vitorioso. Nos com- .vençäo dos Direrorios Mubates havidos morreram 260 pessoas nlcipais pera ratrfíceçãoe ficaram feridas mais de 500. O pre- dessa indicação e GO mesosidente da Republica foi morto e
mo tempo pera os nomesposteriõrmente pendurado em um
que disputarão os cargosposte. Foi organisada uma junta go- de senador, vice-governavernativa composta de tres mem- dor, deputados, prefeitosbros, sob a presidencia do Ministro
e conselheiros.Presidente. do, Tribunal.

-x-Tambem ha serias ameaças de O que faltou em ouvin-revolução no Paraguay, unico pais res, teve plena compensaque na America do Sul ainda não ção pelos bons discurrealísou eleições.
.

sos o comício do PartidoO gabinete mínísteríàl apresen- de RepresenreçãoPopuler,tou sua demissão coletiva. levado a efeito no ultimo-x-
domingo, na praça da es-Os srs. Nereu Ramos e Prado ração.Kelly, leaders do P. S. D. � U. D. N. Postos á margem os arapresentaram á Assembleia Constí- roubos demagogtcos quetuínte um requerimento pedindo um perfazem cincoenta porvoto de pezar e suspensão dos tra- cento do exito nas reunibalhos pela morte do Presidente da ões dessa qualidade, toBolívia.
dos os discursos estavamA Camara, com exclusão do a altura da apresentaçãopartido comunista, aprovou o pedido. feita pelo dr. Luiz de Sou.-x -

za.
. O partido comunista tambem O dr. Oswaldo Zenellefoi derrotado nas eleições turcas, on- deve ser velho orador dede apenas obteve 4 cadeiras das 360

metings políticos, emquandadas aos outros partidos. .

-x-

Os judeus são os acusados da
dinamitação do Hotel David, em Je
rusalem, onde perece:r:am 48 pesso-
as, estando ainda desaparecidas mais
16 e feridas_�OI ínclusíye altos . QU- O tirular da da pensamento d��Ministéri9 fessora írrípöern-se como'ciais' do éiercitó:lngléz.

. - -
. pasta da' Educação, prõf. da 'Educação criar nlls ca· de grande necessidede,Numa das alas lateraes foram öouze Campos, teve, há pireis dos Estados, esco- já que as escolas serãocolocadas duas bombas que explo- pouco, ensejo de ventilar las normals rurais, espe- erguidas em locais quasidindo, promoveram a desm.oronação o decantado problerne da cificamente destinadas ao ínecesslveís.de parte do magestoso e,dificio. alfabetização rural. E um preparo das professores e Ve-se, portanto, que os

.
, -x- assúntü a�sás complero qUe serão be'ill diferencia- poderes públicos da União,O sr. Presidente da Republica que já tivemos ensejo de das das escolas normais estão' dando cabal· cumassinou a nova lei do serviço mili- focalizar, porquanto ele comuns. Essa medida, prlmento ao que prometetar, ao qual ficam obrigados os ci- diz respeito tão de perto bem acertada, visa evitar

rqm durante as. pugnasdadãos por 28 anos. á melhoria da' nossa po- que as "ruralistas" preten· eleitorais de 2 de dezem-. O tempo de serviço será de um pulaçãú de campo, sem dam passar para as esco- bro. E isso nos enche de "ano, mantidas as tres categorias de s� falar ainda do f�male_' las urbanas. Como bem muita satisfação porquereservistas. ' cImento da econ_omla. ruo o prof. Souza Campo�, as somos dos que acreditamAs mulheres somente presta·' ral e" p�r que nao
.

dIzer, I profess�ra� .
que aspl�a� I que com boa vontade erão serviços quando convocadas por a propria economIa do a? �aglsterlo rural, Im- esforço pacriótico podere-estado de guerra.' paIs.

. clar.ao os seus estudos
mos resolver os princi-

.

x:- .S�g��do os planos �o vacmadas �ontra .a doe�-I pais problemas brasileiros, São calculados em 900 milhões MmrsterJo da. Ed�caçao ça. de desejo de vIver .so- que nesta altura da hisde cruzeiros- os prejuizos causados que nada maIs sao do

m,
ente �os ce.nt�os e

clda-I tória desafiam a capacipela guerra ao Brasil. Até agora o uma pâ!'te do programa �es maIs cheIas de atra- dade e a firmeza de VOIlpaís cobrou·se de 400 milhões de de governo a que se pro- tlVOS e conforto; _ tade dos nossos gover-cruzeiros.' pos executar o honrado ,No que toca a questao nant�s. .

-x- presidente
-

Eurico Dutra, é da construção de prédios,Stalin, chefe s.upremo da Rus-' de se esperar que ainda as escolas que serão en
sia, substituiu no comando superior este ano será entregue a tregues proximamente ás
do exercIto vermelho o General Zu- dh'ersos municipios de to- zonas rurais em diversos
kow, que' tendo angariado simpatias do o (Brasil, cerca de Esti1dos da Federação,dos americanos e povo russo, caiu 1.038 escolas rurais. Para constarão de um salão pa
no desagrado. Seu substituto é o Ge� que tão ciclópica obra se ra a capacidade de cinco-
neral Ivan' Koniew. '

ja realizada, o Ministério enta alunos, uma área co·
-x-- da Educação contará com berta com lotação paraForam nomeados novos inter- metade da verba prove- identico número de alúnos,ventores para Matto GJ'osso e Baia, niente do selo de "Edu- além de uma residencia

respetivamente os srs. Dr Moreira cação e Saude", mais o para a professora. Esta
e General Candido Caldas. fundo de 5% sobre o im- última medida para a pro-

-x- posto do ai cool. Para tan- --------------��------Hontem, pelas 19 horas, deve- to o Ministério da Edu- No·ta do Gabt-nete doria. ser lançada a 5a. bomba atomi- cação já dispõe, segundo
'.

.

ca, desta vez para explodir ,a 8 me- afirmou o prof. Soúza

Pre�et-totros n9 fundo do mar. Campos, de cerca de 66 IImilhões de cruzeiros.
Estes, em linhas gerais,

os planos do Ministério
da Educação para o cor
rente ano. Para 1947, já o

Falando aos nossos co- Ministério contará com
legas da '''A Nação" em verbas integrais decorren
BJumenau. o sr. Henrique tes dos impostos sobre o
Rupp Junior, 'declarou que "Selo de Educação", o
de. facto houve um desen- que permitirá cobrir o ter
tendimento entre os srs. ritório nacional de. maior
Adolfo I\.onder e Aristilia- número de escolas para os
no Ramos por causa da nossos patrícios das zo
eleição para éI presidenda náS rurais.
da Comissão ExecUtiva,

.

'No que toca à questão
mas que o sr. Aristiliano dos mestres que ministra
Ramos e nem os seus rão ensinallJentos ás cri
amigos abandonaram ou anças nossas escolas, é

- N. 1.367

complexas

to o professor Zagonét
Passos.. denuncia á sua
nobre profissão, enfeitan
do de literatura brilhante
a sua oração.

Já o dr. Màrio Monta
nha, .que é oficial da re
serva do exercito, fala
COm muita calma, em voz
de comando, é um exe
lente doutrinador.
Quem "abafou a banca",

como se costuma dizer,
foi o rev. Padre Poncia
no dos Santos, que por
cerca de 40 minutos ele
trisou o pequeno mas se
leto auditório.
Descontando as "gau

chadas", ás quaís' não se

podem furtar os sul-rio
grandenses; umas tiradas
pare destino determinado,
como a qualificação de
martir cristão de quem foi
ateu, rnarerlellsta, e que,
como tal, nunca levantou
os olhos pera o, céu, ou
ainda. aquéla outra de ni
velar carolicos e prores
ranres com, espiritas, o
seu discurso foi de um
D rfeito conhecedor das
necessidades brasileiras.
O belo de sua oração,

é que não somente apon
tou os meles, como ain
da indicou os remedles.

Apesar das enormes dificuldades
oriundas da guerra e que durante mui
tos anos afetarem profundernente as
pesquizas que então se faziam, os cien
tistas que trabalham pare a Campanha
do Câncer no Império Britânico con
seguiram novos progressos nos tra
balhos sobre o controle e a eventual
cura do càncer,

Como e sabido, o câncer é uma
das moléstias responsáveis pelo maior
número de óbitos em todos os paízesdo mundo, bastando dizer que sómen
te na Grã-Bretanha - país onde os cui
dados, com a saúde e .es condições hi
glênlcas da população se encontram
no rnais alto grau de desenvolvimento
e eficiência - as mortes provocadas pelo terrível mal alcançam um total de
70.000, por ano.

A última conquista no terreno da
cura do câncer é o seu tratamento por
meio dos hormonlos sintéticos que
agora agem sobre as reações quími
cas que se processem no corpo' hu
mano. esse método foi enunciado há
cerca de uns dois anos passados e
vem sendo cuidadosamente estudado
pelos, cientistas da Real Sociedade de
Medicina que participem dos traba-:lhos da instituição acima' citada. .No
entanto, já agore se fala· com muita
incistencie na possivel aplicação das
radiações provocadas pela desintegre
cão do átomo no tratamento do cân
cer, o que, infelizmente, continua ain- Ida no terreno das simples conjeturas.
Mesmo assim, porem, -os cientistas brio
tânicos estão dispostos a estudar por-.

;: menorlzadamenre todas as possíblllde
des desse novo campo, do qual, diga."se de passagem, não é de todo im
posslvel que surja -a cura completa de
um dos maiores rnales que assolam
a humanidade. .

-x-

A Aviação Civil nos Estado<)
viu passar, no mes ultimo, o vigéssi·
�mo aniversàrio de sua

I adoção oficial
pelo governo qUe regulamentou e in
centivou os voos civis, em 1926. Quando o Presidente Calvin Coolidge assi
nou a Lei do Comercio Aéreo, em 1946,
apenas 5.782 cidadãos norie-america
nos se aventuraram a viajar pelas li
nhas aéreas comercias, que cobriam
8.404 milhas. No ano em curso, I calcu·
la-se que 10.500.000 passageiros serão
transportados em aviões norte-ameri
canos, cujás rotas se estendem po:
mais de 150.000 milhas.

(S.I.H.)
-x-

A Marinha Norte-Americana, em

colaboração' com engenheiros do Exer
cIto dos Estados Unidos, planeja en
viar pequenos laboratórios cientificos
através do espaço - pretendendo alcan
çar 100 milhas na ionosfera - a inter�
valos periódicos, afim de obter dados
capazes de aumentar os conhecimen
tos humanos sobre o universo.

Gigantescos foguetes V-2, com
instrumentos cientificos em sua extre
midade dianteira, ,serão lançados em
uma reg'ião atmosferica jamais inves
tigada com sucesso pelos seres huma-"
oos. Os cientistas esperam conseguir
novos dados' sobre atomos. raios cos
micos, etc., e responder a algumas das

maís sobre operguntas
Universo.

(S.I.H.J

. Focallsou, I com rara

maestria, o descaso dos
governos pelas classes
egrarlas, cuidando muito
pare os olhos e não pa
re o progresso econorni
co' das comunas.

Falou demoradamente
sobre a vida dos campos,
as neceesidades da 'lavou
ra pare o. 'incremento da
produção, o enxodo do
uabalhador rural 'pera as

cidades, o cooperativismo,
os papões que são os in
termedlerlos entre o pro
dutor e o consumidor, pa
ra após dar uma clara de
finição da inflação.
O Padre Ponciano é

franco, não use mascare,
pois no auge do seu en

rhusiasrno, gritou: com ca

misa ou sern camisa nós
somos íntegralistas.
E ninguem pode achar

ruim, pois como se deu
liberdade ao comunismo,
rambern oe integrallsras
tem o direito de atuarem
politicamente.
Em resumo, o discurso

do rev. Padre Ponciano
dos Santos agradou, me

rece mesmo ser divulga
do e pregado nas barbas
dos nossos governantes
pera que de seus ensina
mentos se aproveitem e

os ponham em pratica, já
que nós, que os adotamos.
não chegaremos ao poder
nesta geração, para os

aplicar.
Que todos �s partidos

façam como P.R.P., tra

gam a praça publica os

seus dontrínedores para
que o povo possa bem
avaliar de seus progra-
mas.

NOSSAS ESCOLAS RURAIS
Geraldo N., Serra,

POLíTICA
Reglizou-se . em Flori'a- fo Konder; secretario-genOJ:olis a convenção da ral, dr. João Bayer Filho;União Democratica Na- sub-secretario, dr. Paulo

cional, com o compare- T. L Fontes;. membros:clmento dos delegados de Oel.'"Aristiliano Ramos, dr.todos os diretorios muni- Henrique Rupp Junior, dr.
cipais. João José de . Souza Ca-
Foi eleita a Comissão bra!, dr. Oswaldo Bulcão

Executiva daquele p_arti- Viana, dr. Oswaldo' Ca
do el)l Sdnta Catarina bral, dr. Wa'nderley junior,
que ficou assim constitui-I dr. Placido Olimpio de
da: Presidente: Dr. Adol- Oliveira, dr. Fulvio Aduc-

O snr. Prefeito Municipal, leva ao conheci
mento do público e do comercio, que, após en
tendimento diréto com os panificadores do muni
cipio, a respeito do preço do pão, ficou deliber�
do o seguinte: Pães de um quilo - Cr$ 500;
idem de 100 gramas - Cr$ 0,5(\ idem de 200 gra
mas - Cr$ 1,00; idem de 400 gramas - Cr$ 2,00.

Ficou ainda estabelecido em carat'er de emer·
gencía; que a percentagem do padeiro ao comér
cio para a revenda dêste' produto, será de 10°/0.

. Solicita-se o apoio da população na fiscali
zação desta medida, denunciando ás autoridadeS
competentes, qualquer infração a respeito. '

Jaraguá do Sul, em 2,2 de Julho de 1946, '

ci, Arnoldo Luz, Sebas·
tião ,Neves e Octavio Sil
veira Filho.

I

É de se esperar, por
tanto, que em futúro não
muito distélnte essas' 1.038
escolas rurais agora em
vias de instalação se mul
tipliquem afim de lavar
mos do Brasil a mancha
negra e calamitosa do
analfabetismo .

imperante
em nossas zonas rurais
e, por que niio dizer, ur·
banas.

Ten. Leônidas C. Herbster
Prefeito
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Elegancia, distinção e bom gosto V. S.

ESTOFADOS CRUZEIRO.

I Poltronas pera radio - Divãs - Tape
tes - Passodeiras, tudo V. S. encontra-

.

rà á Rua Marechal Deodoro da

�Fonseca, 519. - Fone 22

_:::::::::--.�::::o::::::=::=:::_
..

Imposto Sobre Tabacos e

Derivados e Sobre Bebidas
-

Alcoolicas

De ordem do snr. Co

letor. torno publico que
no corrente mez de Julho
arrecada-se nesta. Co

letoria, o imposto acima,
referente ao 2'. semestre "

do vigente exerclcío.
.

Os Contribuintes o que
não satisfazerem seus' pa-»

==============la"
garnentos no preso mar

==============-- cada, poderão sattsfazel-o �.

____���--_ r,::::.=======�o no proximo mez de..i:i\gos-c
PA R A F E R I DA 5, to com.a multa de 20ro.

"MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

FRACOS E AN�MAC08 I
T_I

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

2·. jogo do Campennato Municipal

BaependíxO.Pedro II
As duas Sociedades Esportivas lideres do Munici

pIO numa apresentação de Gala.

PROGRAMA:

Às 9 horas: - Recepção da embaixada na Estação

Ferroviaria, em seguida desfile ao campo puxado
pela Banda do Seminário.

Às 10 horas: VoleyBall - Baependí X Seminário.

. Às 11 horas: Basket-Ball: -- Baependí X D. Pedro IL

Ás 13 horas: Aspirantes Baependí X Asp. D. Pedro II.

Ás 15 horas:

.Baependí o·X· D. Pedro �I.
/

,

o Festival será abrilhantado pela Banda do
Seminario e o Jazz Elite.

.......- .._

"

Ja abriu a

[illi1 HUl!rgl!f
em Iaragué.
Chapéus, Fazendas, Roupas Fei
tas, Armarinhos; e Miudezas
em geral.
Variado Sortlrnentol
Preços convidativos!

Avenida Getulio Vargas - Ao lado da Com-
panhia Telefónica. -

, Façam urna visita!

To....
.R••fri.d..
BronQult••
E.crofulo••

C01iv.l.sc.n�..
VINHO CREOSOTADO

"e: UM AERADOR DE SAúDe.
__ > _... .....".:..... i Jl W,'

Edital

Terminados os supreci-
'

rados presos serão extra

idas as certidões de divi
das para a cobrança exe-

cutiva.
'

Heêébeb" Tip. Avenida

Arroz em casca
Compramos qualquer

quantidade.
�x-

Oferecemos

Ass. Atlética Baependí
ASSEMBLÊIA GERAL EXTRAORDINÀRIA

Convocaçã�
De ordem do Presidente e, atendendo ao dis

posto no artigo 24°. do Capitulo V, dos Estatutos
desta Associação, venho, pott intérmédio deste, con

vocar os associados pera a Assernblêa Geral Extra

ordinaria, a reellsar-se a 26 do corrente, as 20 ho
ras em sua séde social, pera tratar de assuntos de
Interesse do clube.

A. J. ZIMMERMANN
Secretário

Ótimo Iratamenfo V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá
I
-BARI3RESTA\.URANTE-

PapelCrepon -(todas as côres)

Recebeu - TlP. AVENIDA
------

Dr. Waldemiro' Mãlurec�m
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos- e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

- Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electra-cauterização
- Raios -Intra.verrnelhos e azuis.

Compra-se Carro de 4 rodas pera um ani

mal - exige-se ßem.Leve - e Vende uma

Aranha.

Jaraguaensesl Nào percam esta for
midavel excursào á Corupá.

D=======
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1������������������=---��--�Aguardem! para o proximo dia 25.
(au I NTA- FEl RA), a abertura da

"A MODELAR" casa dos BONS PREÇOS com os afamados tecidos das

Casas PERnAmBuaAnA5
-

ein .JARAGUA DO SUL
á RUA OORONÉL EMILIO JOURDAN, N, 87 - (entre o Banco Inco e o ex- Hotel Brasil),

======11111111======
Com ci oferta de inauguração d'uma grande LIQUIDACÃO 'd,e
RETALHOS e de um .vcrícdc sortimento em todos os tipos de
tecidos das FABRICAS· CASAS PERNAMBUCANAS a ,preços. '

excepcionais'durante 30 díos l
A P RO V E ITE.M! p'açam uma visita. sem compromisso.

Tecidos das CASAS PERNAMBUCANAS
Estampados em côres "Indanthren", que não desbotam.

PAG.3

Encontra-se á dispo
sição do distinto pú
blico, apresentando ser

viço .crlterloso. e Pre- ,

ços Módicos.

ENTREGA À DOMlOILIO

ESPORTES
--- '

li I Farmacia "Schulz'G U I a 5 Rua Mal. Floriano Peixoto, 60 - Telefone, 46

904- Rudolfo Zastrow, bras., requer transf, imp.
terreno, adquirido de Roberto Haensch, idem.

905- Cecilia Lehmert Graiz, bras. requer transf.
irnp, terreno, vendido a Alexandre Haake, idem.

906- Lehmert Renaud, bras. requer transfc imp .

terreno, vendo a Alexandre Haake, idem.
907 -, José Rosa, bras. requer transf. irnp. terre

no vendido a Fritz Lenz, idem.
.908-Bernardino H. da. Silva, bras. requer trens

ferencia imp. terreno vendo a Mareelle Demarcki, .idem.
909- Rudolfo Lange. bras. requer rransf imp.

terreno vendo a Alex Hornburg. idem,
9t O - José Fossile, bi as. requer rrensf, imp ter

reno vend, a Pedro, João e Lourenço de Lima, idem.
S

.

911 - Paulo Lange, bras. requer transf. imp.rá realisade na vila da- eguros em ge- terreno vendo a Alex Hordburg, idem.quele distrito e pare a ral da 9t2 - Paulo Lange, bras. requer transf. írnp.qUaIbo "Chorreio do Povo" CII1. IPIRIlNGIl terren90t�VendJ' � RRuddi !iornbudrg, �dem. b
rece eu onroso convite u - oao o ngues e oouza, ras. requerfirmado pelo sr, Willy -- baixa do imp. relativo a Engraxataria, idem. -

Gessner, esforçado presí-

� ��m�r�l'allua,
914- Joaquim Atanasio, bras. 'requer transf. p.dente da Sociedade D. Pe- seu norne irnp, de um carro de lavoura adquirido dedro 11. Angelo Pereira, idem.

De Iaraguä 'seguirá pe- 9t7 - Afonso Milnitz, bras. requer transf. paralo trem uma grande cara- JARAGUÀ DO SUL seu nome imp. terreno adquirido Vergilio e Serafimvane de esportistas. dado ôatler, idem.Ern outra parte publica- o grande interesse que es-
... 1__---

918 - Henrique Ehlert, bras requer rransf. p.mos o programa da gran- se partida esré despertau- Livros Infantís, lindo sortimento. seu norne imp. terreno adquirido de Vergilio e Sera-de festa esportiva que se- do. Recebeu: firn ôerler, idem.
-

�����������--��.��������������� TI� AVEN_ID_A��_ 919- Paulo Hakrmann, bras. requerkansf.imp.
terreno vendido a Carlos GUHlZ, idem.

920-' Bruno Kreutzfeld, bras. requer transf, imp.
terreno vendido a Erwino Viergutz, idem.

'921- José M. Müller, bras. requer transf, imp.
terreno vend, a J. M. Mueller & Cia Ltda., idem.

922- Luiz Schuster, bras. requer transf, p. seu
norne imp. de um carro de lavoura adquirido de ßru-

_Dia, 2-7-46.
no Schuster, idem.880 - Alfredo Mann, bras. requer lic. mandar 925- Leoni Klitzke, bres., requer trensf, p. seupintar externa e interne s, casa, bem como construir
norne irnp. de urna bicicleta adquirida de Artur Breit-uma cerca sarrafos, idem.
haupf idem.884- Alfredo Mann, bras. requer lic. construir 925 _ Albina D. Bagatoli, bras. requer baixatosse sanitarle, idem.
írnp. relativo a Açougue, idem. _886 - Luiz Kienen, bras. requer lic. executar 926- Ola. Exportadora Cerealista Ltda. requerpintura na cosa, idem.
cancelamento dos írnp, de s. estab. comercial, idem.894 - Oscar Katzwinkel, bras. requer Iic. p es- 927 _ Carlos Brandenburg, bras. requer baixatabelecer-se C. fabrica de enfeitos p. pinheirinhos, idem. imp. relatiuo a Barbearia, idem.901 - Gabriel Maurlssens, bras. requer UC. p. 928- João Migupl da Silva, requá transferen-estabelecer-se c. ca'sa de generos alimenticios, idem. cia imp. terreno adq. de Elisa D. Piazera, idem .902 - Emilio Wehrmeister, bras. requer transf.

imp. terreno, vend, a Waldemar Gumsz, idem. Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Su:,905 - Honorato Stinghen, bras. requer transf. em 10 de Julho de 1946
imp, terreno, vendido a Alfredo Koch, idem. José Pereira Lima - Secretario

• PROOESSOS
OOMPLETOS

,

paralicenciamen
to de' lavradores
con vocados para
o Serviço Militar.

Recentemente ins
talada com produ'
tos medicinais, per'
·fumarias, etc.,n acio
nais e extrangeiras.

do Imposto so

bre
.

a
. renda de

ímeveís
e respetivos cal-.

culos de descon

tos sobre esse no-

vo tributo.

Acaral 4 X Madureira 2
Foi um explendido jogo, n-idas HerbSter d�le· se tinha, colaborando eficídescontada a indiciplina apossou pare o jogo até eriternenre com Niquinho,por parre do Madureira final e sern tirar a peneli- Glrola e Maba, que érarn

no respeito as decisões dade marcada. a alma do .quadro.do arbitro.
.

_ Os jogares do Acerat Pereira teve um de seusIeraguaenses e freneis- todos atuaram com gran- graudes dias, pois marcou
canos apresentaram os de eflclencia, parecendo os 4 tentos do seu quadro.'seus quadros em comple- quê, a substituição de O Acerat compareceuI ra forma. sendo a luta Karsten, no 2°. tempo por em campo com Arno, Le-muito movimentada. Vitor, em nada melhorou

I
vino, Karsten depois subs-INo primeiro

.

resipo, o a linha de defeza, pois titutdo por Vitor, Mabe.]quadro visitante marcou essa esteve mesmo boe

I
Girola, Amandos, Ioãosidois tentos, não tendo o sern exepção, e o substí- nho, Justino, Stahl e Ge;local conseguido vasar a tuido estava dando o que raldo

meta do adverserlo.
O

·

Mas no segundo, o Aca-
.'

Orl'1lngo
í��:�c;eu��fer deE���� : BA.E,PENDt X D. PEDRO II.contagem de 4 a � quan-
do o JUIz, sr. Juliano Stin,
ghen, marcou' urna penall- Domingo terá lugar o
dade maxlma centra o segundo jogo do carnpeoquadro visitante. foi a .naro municipal' e disputaconta. Formou-se a indi - da taça "Salvador Gullo".
cíplína, pois os jogado- O primeiro jogo foi em
res do Madureira não qui- Iaragué entre o Baependí
zerarn conformar-se e, in- e Acarai, e o segundo se
felizmente, o proprio pre- ra em Corupá, entre a for
sidente do Acerat apoiou te equipe do D. Pedro II
esse gesto anti-esportivo, com aquele.
numa marcação que foi
legitima. Diante disso o

juiz Stinghen abandonou
o apito e o sr, Ten. Leo-

Prefelit1Ulra JM[1UlIillncliJD21� die
JJarazuä Ql(G §1Ul�

Reqllerimentos Despachados·S E BD
COMPRAMOS SEBO DE ta. QUA
LIDADE ao preço de Cr$ 6,50 (seis
cruzeiros e cincoenta cenravos) O

Quilo Liquido POSTO JOINVILLE .
.
/

Ofertas - Pedimos. Dirigi r' á
•

eia. Wetzel Industrial _.Joinville.
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Pelo Estado dangler, auto pista infan
til e balanças venesianas.

Os aparelhos foram
vistoriados pela policia
e oferecem absoluta se-

gurança.
.'

Aos domingos e feria
dos haverá matiné para
a petizada. I

Aniversarios. Dia 25 a ga
lante pequenita Beatriz,
filhinha do snr, Alfonso

Buhl" e Dona Carlote

Meyer Buhr.
Faz hoje doze mezes

de existência, a íntere
sante Lilian Thomsen, fi
lhinha do nosso amigo
Sergie Thomsen e de
Silvia Thomsen.
Dia 25 do corrente

Atividades Comerciais passam as datas natali-

Hoje dia 25, será aber- elas das exmas. senho

ta nesta cidade, uma-no- ras: Onelía Horst, espo
va loja de fazendas, de sa do snr. farmaceutico

propriedade da firma e I Roberto Mauricio Horst,
que fará a venda das proprietario da Farma

produções das Fabricas cía Nova e Alice Píaze

Pernambucanas, A loja ra Dipold, esposa do sr.

funcionará anexa ao pre- Alvaro Dipold, comer- -,-
__

.-

dio do antigo Hotel ciante, residente em São

Brasil.
' Francisco.

- Em Canoinhas foi Dia 26 do sr. João de

organisada a firma S. Souza Neves, funciona

Côrte & Cia. Ltda., com rio municipal e/ �ilvio

representações, consi- Horst.
gnações, comissões e Dia 27 a menina Elida

conta-propría, da qual Mayer, filha do sr. Car

fazem parte os snrs. los Mayer.
Sydney J. C. Côrte, Jair

.

.Falecimento. Em São Pau-
. Será desta Vêz?

J. c. Côrte, Frederico lo faleceu dia 19, o snr: Esperamos que desta

Witt, João Hansen, Pau- João Prosdoscimo, chefe O ilustre sr. Secreta- vez Nereu Ramos e

lo Fischer, Alzira Rosa da firma Prosdoscimo rio do Interior, Justiça J?�o. Pessoa, n�ste m�
Côrte e Noemia Bompei & Cia. Ltda., com filiais

e Educação, Dr. Carlos D:I�IpIO, receberao os edí-

xe Côrte. em Joinville e Blumenau. Gomes de Olíveíra vol- fIClOS es?olares que. es-

Parque de diversões. Está tou de sua viagem ao sas 10calIda�es preCIsaI?
armado a rua D. Pedro Rio onde foi assinar e de ha multo prometi-
II, nesta 'cidade, (i) Fila- O .

t" t um'convenio com o Mi- das.

delfia Parque Teatro,
maior SOl" imen o em E I líd de com
aluminio marca nisterio da Educação. ssas oca I a s

que traz atraentes apa- Preve esse acordo que u:na numerosa popula-
relhos de diversões pu- "Martelo Forte" aqueleMinisterio propor- çao e�c.olar tem as au-

blicas. V. S. encontrará na clonará ainda neste ano las mínístradas em pre-
Entres os numerosos os mei�s para o ERtad� dios. �mproprias, . quasi

divertimentos que o mes- CASA REAL construir trinta escolas pardíeiros pode-se dizer.

mo oferece ao público _ Defronte o Cine Buhl" _ rurais. Dentro das 30 escolas

estão a : .roda gigante, certamente sobrarão

duas para esses lugares.
Vamos esperar.

A pedidos
,([��illlJOl1dl �(àl IRC§ll§teilll�n�

por Quinta Ferino

Córre por aí.. agora, modalidade ridicula de

análise das "nacionalidades" dos membros com

ponentes dos diversos diretórios politicos ]ocae�.
As demonstrações mais p1!jantes da bo,ç�lI

dade atômica dos autores desses comentáríos

atingem os cúmes do ridiculo e da ignorancia.
.

E que, cçmo de comum, nem sem�,re �s pes
sôas que, métem "a colhér no ensopado ,dlspo�m
de idoneidade e capacidade moral necessárías

para atacar o assunto trazido á discussão.
.

Exemplííícando, para um melhor entendí

mento, vejamos o que se passou e o que se passa:
-- "Alguem que nada tem, que o �rend� a

esta terra, a não ser uma sêrraría, uma límousíne

e um rastro de atitudes vergonhosas que vem

dêsde os malfadados tempos do Estado Novo, co

mentou que ps membros dos diretórios municí

paes da U. 'D. N e do P
..
R. P. não são Jaragua

enses. Com isto pretendia o comentador msinuar

claramente que só da sua banda, isto é, do lado

que o carréga nas costas, é que 'se póde encon

trar as "legitimas pratas de casa" - . . . "

Öra, Deus dos céus!
Quanta burrice em tão poucas palavras?!
Sabemos que tudo isso não impressiona a

ninguem, nem mesmo aos de mediocre íntellgencia.
. Comtudo, por amôr ao ensinamento do Mes-

tre que pregou:
.

- "Perdoae aos pobres de espirito porque

dêles é o Reino dos Céus" -:-, aproveitamos a

quinta feira de hoje para uma colunada piedosa
e sem outra intenção que a de perguntar aos

que nos leem O seguinte:
É patéta ou não é quem interpréta tão asna

ticamente o nosso lema: UM DAQUI, PARA

ISTO AQUI!
Claro que sim!
Pois UM DAQUI quer disser: Uma pessôa

radicada no munícipío; com um passado de rea

lízacões individuaes proveitosas ao lugar e ao

seu 'pôvo; um cidadão de vida limpa; uma p�ssôa
que a todo momento, abrindo a s!la contabilidade

doméstica, póssa explicar o segredo da sua pr?s
peridade econômica; um BRASILEIRO, emíím,
NASCIDO AQUI OU NÃO, que por todos êsses tí

tulos e mais uma folha corrida passada por qual
quer repartição pública agrade a maioria abso

luta de todos os Jaraguaenses.
Naturalmente, é evidente, estão fóra de co

gitação, nessa hipotese, todos os que, mesmo �a
tos aqui, nas redondezas ou em J?aragens 10ng.lD
quas, não sabem se dar ao respeito na sua VIda

privada .

Um homem püblícç deve ser tal como' é na

sua vida particular!
Todos os que, fazendo um exame -rigoroso

de conciencia,' constatarem possuir cauda com

uma kilometragern minima de patifarias, não po

dem ter veleidades politicas e não devem abrir o

bico para nada, nada mesmo.

�x-x-x-

Foi nomeado prefeito
de Gaspar o sr. Vidal

França.
x-x

A Comissão Estadoal
de Preços alterou para
1 cruzeíro o preço do
leite no produtor.

Locais

Nascimento. Chamar-se-ha
Neusa Maria a menina
nascida a 20 do correu

te e filha do casal João
Pereira Lima-dona Eu

genia OJinger Lima.

------Visitem sem compromisso, -:--...;;...--

'JARAGUAENSES! ,

A COLUNA DA RESlSTENCIA VOS CONCITA

Á LUTA POLITICA, Á -VITÚRIA ELEITORAL!

\ UM DAQUI, HONESTO, CAPAZ E DECENTE, '

PARA ISTO AQUI!
.

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A '

LOMBRIGUEIRA . MINANCOPA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE 'PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, ) e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i emedios

COIPFre hoje mesmo uma J.OMBRIGUEIRA

.

MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minan'cora

JOJNV,ILLE·

Virgem Especiàlidade
JJ(())llIDlfn��e

BAZAR CARIOCA

Arthur Klug
-

Rua Marechal Deodoro - N. 501

Calçados - Chapéus - Roupas Feitas etc. artigos
pára presentes - Tudo a preços populares

O Anuncio no "Correio
do Povo" é eficiente.

(Marca Registrada)

Uma 8ériu ß�uertência I
Aos Democratas,
Aos Liberais, (
Aos Socialistas!

Eis um dos livros mais
importantes:

"O Caminho da
Servidão"

por F. A. Hayek,
Cr$ 25,00

na Livraria
,

Hans 'Wiele
Av. Getulio Vargas, 160(

: ,:>�ßÃ2 ylRCfA-t
.• 0$ ".

� ESPECl/l.L!OADE L
L
�--"'""��--=::::::--

com
.

HARRIS e CHIC-CHIC
e os

5 Diabos Brancos

Vae estrear nesta cidade por estes días, cem seu pa
vilhão armado ao lado do HOTEL JARAGUÁ.
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